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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 12 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.151   
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 147 din 24.06.2009 şi a Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 259 din 28.12.2011  

 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

           Având în vedere expunerea de motive privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al municipiului Huşi nr. 147 din 24.06.2009 şi a Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Huşi nr. 259 din 28.12.2011;  

           În conformitate cu prevederile art.861 alin.(3) din Codul civil, cu modificările şi 

completările ulterioare; art.36 alin.(2) lit.c) şi art.123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

           În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                            HOTĂRĂŞTE: 

 

           Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi 

nr. 147 din 24.06.2009 şi a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 259 din 

28.12.2011, după cum urmează: 

        a) La Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 147 din 24.06.2009 se 

modifica Art.1 şi va avea următorul conţinut: 

           " Art.1. Se aprobă darea în administrare Consiliului Judeţean Vaslui a terenului pentru 

construcţia obiectivului de investiţii Staţie de transfer a deşeurilor în cadrul proiectului 

„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în Judeţul Vaslui“, în suprafaţa de 6.507 

mp, aflat în domeniul public al municipiului Huşi, situat în intravilanul municipiului Huşi, 

Tarlaua 3,Parcela 48, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenţa hotărâre". 

        b) La Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 259 din 28.12.2011 se 

modifica Art.1 şi va avea următorul conţinut: 

         "Art.1(1). Se aprobă trecerea terenului în suprafaţa de 28352 mp, cu destinaţia de 

reabilitare şi închidere finală depozit deşeuri, proprietate publică a municipiului Huşi, 
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identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Huşi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui; 

            (2) Darea în administrare a terenului prevăzut la alin.(1) se face pe perioada existenţei 

depozitului de deşeuri al municipiului Huşi în această locaţie". 

         Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.  

 

 

                                                                             HUŞI, 11 mai 2018   

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ,                Contrasemneaza,  

   Cristinel Popa                                                 Secretarul municipiului Huși  
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